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A economia americana exibe uma série de indi-
cadores positivos que mostram um processo de
recuperação e já levam alguns analistas a afirma-
rem que a crise de 2008 está chegando ao fim no
país. E isso acontece exatamente quando o Brasil
atravessa um momento difícil, com inflação em
alta, crescimento pífio, capacidade de consumo
das famílias se esgotando e as contas do governo
vistas com desconfiança pelo mercado.
— Pela primeira vez desde a grande recessão

de 2008 e 2009 há sinais sólidos de recuperação
dos Estados Unidos. A trajetória para os próxi-
mos anos é de crescimento, houve umajuste fis-
cal colossal, há alta nos preços dos imóveis e das
ações , recuo no custo da energia e a inflação es-
tá baixa — diz Claudio Frischtak, presidente da
InterB Consultoria Internacional.
A inflaçãoacumuladaem12mesesnosEUAestá

em1,1%,bemabaixodos2%dametaprevistapelo
governo. No Brasil chega a 6,5%, teto dameta. Já o
déficit do setor público americano deve ficar em
4%doPIB este ano, segundoprojeções doEscritó-
rio de Orçamento do Congresso, depois de atingir
7% em 2012 e mais de 10% em 2009. O preço dos
imóveis subiram 10,9% emmarço sobre igualmês
de 2012, omaior aumento em sete anos.

MERCADO DE TRABALHO MELHORA HÁ 8 MESES
Monica de Bolle, economista da Casa das Gar-
ças e professora da PUC-RJ, também vê umpro-
cesso de recuperação consistente. Segundo ela,
mesmo que os números do crescimento dos
EUAnãomostrem grandesmudanças, dados do
mercado de trabalho e das contas do governo
deixam claros os avanços.
—Omercadode trabalho registramelhora siste-

mática há oitomeses, há criação de vagas hámais
deumsemestre.Odesempregovoltouasubir,mas
porumarazãopositiva,hámaispessoasprocuran-
do emprego. E o principal: a questão fiscalmelho-
rou, com alta de receitas e uma redução de déficit
superior às previsões. Os EUA estão saindo da cri-
se nomomento emque a situação no Brasil piora.
Para o coordenador do grupodeConjuntura do

Ipea, Fernando Ribeiro, a situação atual da eco-
nomia americana “em geral é muito boa”, mas a
grande dívida que resta da crise está nomercado
de trabalho, porque ainda há quase 5 milhões de
desempregados a mais do que antes da crise.

— Os EUA estão se recuperando dentro das
expectativas e o Brasil vai num ritmo muito in-
ferior ao que a gente gostaria e seria desejável.
Mas amaior divergência que ele vê está node-

sempenho dos setores, já que nos EUA a indús-
tria tem forte expansão e os serviços crescem
pouco, enquanto no Brasil ocorre o oposto.
—Desde 2009, a indústria americana cresceu

15% e os serviços, 2,5%. Como o setor de serviços
é o grande gerador de emprego, se ele cresceme-
nos de 1% ao ano, dá para imaginar porque a rea-
ção domercado de trabalho émais lenta.
Alex Agostini, economista-chefe da Austing

Rating, não tem dúvidas sobre o processo de re-
cuperação da economia dos EUA, mas acha
prematuro dizer que esse movimento é susten-
tável. Ele afirma, porém, que a valorização do

dólar em todo o mundo é mais um sinal de que
os investidores estão apostando no país.
— Alguns países vão sofrer mais com a alta do

dólar e o Brasil, infelizmente, é um deles.
Dados divulgados ontemmostram que as ven-

das no varejo americano subiram0,6% acimados
0,1% de abril, e o número de pedidos de seguro-
desemprego caiu semana passada. Na segunda-
feira, a agência de classificação de risco Stan-
dard&Poor's (S&P) elevou a perspectiva do rating
dosEUAdenegativapara estável.Na sexta-feira, a
agência baixou a perspectiva da nota do Brasil de
estável para negativa.
O professor daUFRJ Luiz Carlos Prado também

vê sinais positivos, mas é cauteloso:
— É cedo para dizer que é um processo pleno

de recuperação. l
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-SÃO PAULO- Um dia depois de o governo
anunciar o fim do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) de 1%
que incidia sobre operações no mer-
cado de câmbio futuro, o dólar co-
mercial fechou ontem em baixa fren-
te ao real. A moeda americana se des-
valorizou 0,97%, cotada a R$ 2,131 na
compra e a R$ 2,133 na venda. Namá-
xima do dia, a divisa foi negociada a
R$ 2,152, enquanto a mínima bateu
emR$ 2,132. Mesmo com a queda, se-
gundo especialistas, a reação do câm-
bio foi considerada tímida pelo mer-
cado, já que ainda persistem descon-
fianças em relação aos fundamentos
da economia brasileira. Além disso,
no exterior, as incertezas sobre a de-
cisão do Federal Reserve (Fed, o ban-
co central americano) em relação ao
programa de estímulo à economia
americana deixam os investidores em
compasso de espera.
Em relatório, o banco HSBC afirma

que o real pode
se valorizar no
curto prazo, mas
os fundamentos
permanecem
fracos e apontam
para uma desva-
lorização da mo-
eda brasileira no
médio prazo.
“O fato é que a

retirada do IOF
ajuda a restaurar
a transparência e
a eficiência ao
mercado, o que é
por si só positi-
vo”, avalia o
HSBC .
Felipe Pellegri-

ni, gerente de
câmbio do Banco
Confidence,
lembra que o dó-
lar manteve on-
tem a tendência
de baixa desde a

abertura, sem volatilidade. Mas ele
avalia que, mesmo com o fim do IOF,
a tendência do dólar no médio prazo
continua sendo de alta.
— O dólar continuará testando o

patamar de R$ 2,15 nos próximos di-
as, até porque o fim do IOF só deve
surtir efeito num prazo mais longo,
com a vinda do capital externo. Mas é
preciso lembrar que hoje há uma per-
cepção ruim entre os investidores dos
fundamentos da economia brasileira
e acontece uma recuperação da eco-
nomia dos EUA.

BOLSA SOBE
Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa
de Valores de São Paulo, se recuperou
um pouco das perdas recentes e subiu
2,51%, aos 50.414 pontos, recuperando
o patamar dos 50mil pontos. O volume
negociado foi de R$ 7,9 bilhões. A alta
das ações da Vale e a valorização dos
principais índices americanos, que su-
biram mais de 1%, ajudaram o Iboves-
pa a fechar no azul. Entre as açõesmais
negociadas, Vale PNA (preferencial,
sem direito a voto) subiu 4,56%, a R$
28,64, acompanhando a valorização de
papéis de mineradoras, como a Rio
Tinto, no exterior. Petrobras PN teve al-
ta de 3,75%, a R$ 18,81; Itaú Unibanco
PN caiu 0,26%, a R$ 30,02, e Bradesco
PN recuou 1,37% a R$ 30,14. l
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PIB do G-20 subiu 0,7% no 1º trimestre de 2013
Crescimento do Brasil
permaneceu estável em

0,6%, diz OCDE

OProduto Interno Bruto (PIB, conjun-
to de bens e serviços produzidos) na
área do G-20 (grupo das 20 maiores
economias do mundo) cresceu 0,7%
no primeiro trimestre de 2013, em
comparação a 0,6% de avanço do tri-
mestre anterior, segundo estimativas
preliminares da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE). No caso do Brasil,
aponta o relatório, o crescimento per-
maneceu estável no período, com
avanço de 0,6%.
O PIB agregado do G-20, porém, con-

tinua a mascarar padrões divergentes
entre asmaiores economias domundo,
ressalva a OCDE. A economia cresceu
no primeiro trimestre de 2013 no Reino
Unido e na Alemanha (0,3% e 0,1%, res-
pectivamente), após uma retração no
trimestre anterior.Mas o PIB continuou
a se contrair na França e na Itália, em-
bora, no caso italiano, o ritmo de queda

tenha diminuído.
A expansão se acelerou na Turquia,

com o PIB avançando de 0,1% para
1,6%, entre o último trimestre de 2012
e o primeiro deste ano. Na mesma
comparação, Japão cresceu de 0,3%
para 1%; e a Coreia do Sul, de 0,3%
para 0,8%. Nos EUA, o avanço foi de
0,1% para 0,6%, e, no Canadá, de 0,2%
para 0,6%.

RESSALVA SOBRE DADOS ARGENTINOS
Além do Brasil, o crescimento perma-
neceu estável entre um trimestre e
outro na Austrália (0,6%), na Indoné-
sia (de 1,5% para 1,4%), no México
(de 0,7% para 0,5%), e na África do Sul
(de 0,5% para 0,2%). Na China, houve
um recuo de 2% para 1,6% e, de forma
ainda mais significativa, na Índia, cu-
jo PIB recuou de 1,2% para 0,5% no
período.
Na comparação com o mesmo tri-

mestre de 2012, o PIB da região doG-20
permaneceu estável em 2,4% no pri-
meiro trimestre de 2013, com a China
registrando a maior taxa de crescimen-
to (0,7%) e a Itália, a maior contração
(-2,3%).

No caso da Argentina, a OCDE faz
uma ressalva com relação aos dados
oficiais divulgados pelo Indec (o IBGE
argentino), sob suspeita de manipula-
ção desde que o governo interveio no
instituto. O relatório da OCDE lembra
que o Fundo Monetário Internacional
(FMI) emitiu uma nota de censura e
conclamou o governo da presidente
Cristina Kirchner a adotar medidas
para remediar a situação e devolver a
confiança nos dados estatísticos do
país. O relatório lembra que dados co-
letados de forma alternativa revelam
um crescimento real bem mais baixo
do que o anunciado oficialmente des-
de 2008, e que o FMI está usando esti-
mativas alternativas para medir o PIB
e outros dados macroeconômicos da
Argentina.
OG-20 é composto dos seguintes paí-

ses: Argentina, Austrália, Brasil, Cana-
dá, China, França, Alemanha, Índia, In-
donésia, Itália, Japão, Coreia do Sul,
México, Federação Russa, Arábia Sau-
dita, África do Sul, Turquia, Reino Uni-
do, EUA e a União Europeia (UE), con-
siderada como um membro individual
do grupo agregado. l
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Promoção em banca válida para o estado do Rio de Janeiro e a cidade de Juiz de Fora (MG).
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 jun. 2013, Economia, p. 23.




